


Data
 Adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti 

untuk kepentingan memecahkan masalah atau 
menjawab perta- nyaan penelitian. 

 Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber 
yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai 
teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.



Jenis Data
 Berdasar sumbernya :
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data 
primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 
memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, 
peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik 
yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 
primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus 
(focus grup discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner. 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai 
tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai 
sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, 
jurnal, dan lain-l



Berdasar sifatnya
 Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan 
dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai 
macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis 
dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan 
dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif 
adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman 
video.

 Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau 
bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat 
diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan 
matematika atau statistika. 



Berdasarkan prosesnya data kuantitatif dapat 

dikelompokkan 

 Data diskrit adalah data dalam bentuk angka (bilangan) yang 
diperoleh dengan cara membilang. Contoh data diskrit misalnya:
1) Jumlah SD Negeri di Kecamatan XXX sebanyak 20.
2) Jumlah siswa laki-laki di SD YYY sebanyak 67 orang.
3) Jumlah penduduk di Kabupaten ZZZ 246.867 orang
Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk 
bilangan bulat (bukan bilangan pecahan).

 Data kontinum adalah data dalam bentuk angka/bilangan yang 
diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat 
berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala 
pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinum misalnya:
1) Tinggi badan Budi adalah 150,5 centimeter.
2) IQ Budi adalah 120.
3) Suhu udara di ruang kelas 24o Celcius.



Berdasarkan tipe skala pengukuran 
yang digunakan
 Data nominal atau sering disebut juga data kategori 

yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokkan 
obyek berdasarkan kategori tertentu (jenia kelamin)

 Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek 
atau kategori yang telah disusun secara berjenjang 
menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki 
tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari 
yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya 
(tingkat pendidikan)



Sumber data
1. Person , yaitu sumber data yang bisa memberikan data 

berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban 
tertulis melalui angket

2. Place , sumber  data  yang menyajikan data berupa tampilan 
keadaan diam atau bergerak. Diam misalnya : ruangan, 
kelengkapan  alat, wujud  benda, dan lain-lain. Bergerak 
misalnya : aktivitas ,kinerja , laju kendaraan, ritme 
kendaraan, kegiatan belajar mengajar. Keduanya objek 
untuk penggunaan metode observasi

3. Paper , data  yang  menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 
angka  gambar  atau  sumber  lain,  cocok  untuk 
penggunaan  metode  dokumentasi.



 Sehubungan  dengan  wilayah sumber  data  yang  
dijadikan sebagai  sumber  penelitian  ini, maka  
dikenal  tiga  jenis penelitian, yaitu :



Macam Data Penelitian

Macam Data

Kualitatif

Kuantitatif

Diskrit

Nominal

Ordinal

Interval

Rasio

Kontinum


